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Píseň
Jak ranou meče
vytryskla píseň
vracíc se z jihu,
zazněla stříbrem
voněla růží
třpytíc se zlatem
vrací se zpět.
Do kraje ztuhlého
v zlém šatě zimy,
černého prací,
tvrdého zlobou,
spjatého v ocelový mlhy kruh,
zazněla zvonem
jenž neděli hlásá,
přinesla vonný dech
matných dálek,
stříbrných štítů hor
a modravých jezer,
září vzpomínek pěkných,
též zranění zlých,
rozbila ledy
i stíny oken zamrzlých.
Dnes vrací ji jih.
Jan Enyš, 1927
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Mnoga ljeta zdrávi byli, mnoga ljeta Ïivijó...
V měsíci únoru oslaví svá významná životní jubilea
tito naši občané:

90 let
88 let
88 let
84 let
84 let
83 let
82 let

Josef Kostelecký
František Klimša
Marie Uhrová
Růžena Lhotská
Marie Mičková
Ludmila Miarková
František Řezníček

82 let
81 let
81 let
80 let
80 let
75 let
70 let
60 let

Marie Tomančáková
Marie Brachniaková
Libuše Sošková
Anežka Michnová
Marie Šmiřáková
Jiřina Justová
Ilona Václavíková
Libuše Píchová

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky
a optimismu do dalších let.

V měsíci lednu jsme se rozloučili s panem G IUSEPPEM S ANDONIM .

☞☛ obecní

úřad informuje ☛☞

Oznámení o konání valné hromady
Honebního společenstva
Kunčice pod Ondřejníkem
Valná hromada honebního společenstva se uskuteční dne 22. února 2004 se zahájením v 10 hodin
v restauraci na Huťařství. Pohoštění zajištěno.
Program valné hromady bude oznámen v termínu
vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu Kunčice pod Ondřejníkem.
Zveme srdečně všechny členy Honebního společenstva Kunčice pod Ondřejníkem.
Honební společenstvo
Kunčice p. O.

Zpráva o činnosti SDH Kunčice
a výjezdové jednotky za rok 2003
Nûco o ãinnosti sboru
V roce 2003 jsme se sešli 10 krát na výborových
schůzích. V lednu jsme uspořádali výlet na zimní
stadión ve Frenštátě, kde proběhlo společné bruslení dětí a dospělých.
V březnu jsme se zúčastnili slavnostních schůzí
ke 120. výročí založení sboru ve Frenštátě a 75.
výročí založení sboru v Trojanovicích.
V dubnu jsme sbírali železný šrot, v květnu natírali lavičky. Dne 4. května proběhla mše svatá za
všechny žijící i mrtvé členy sboru. Na konci měsíce
jsme se sešli u smažení vaječiny a kácení májky.
V červenci byl proveden nátěr oken a vymalování
některých místností hasičárny. Prázdniny proběhly
ve znamení tradičních 3 diskoték.

V září byl uspořádán dvoudenní zájezd do Jeseníků, navštívili jsme přečerpávací elektrárnu Dlouhé
Stráně, Rešovské vodopády, Velké Losiny. Na podzim
proběhl sběr železného šrotu. Tradiční soutěž
o bečku piva — pozvali jsme dva nové sbory — Veřovice a Pstruží. Navštívili jsme hvězdárnu v Ostravě,
na konto adventních koncertů jsme poslali 500 Kč.
Za peníze vydělané svou celoroční činností jsme
pro děti i dospělé zakoupili posilovací multifunkční
stroj a lavici, dále pak soupravu biliáru, hokeje a stolního tenisu. V letošním roce uvažujeme o zřízení odkazu na internetové stránce www.kuncicepo.cz,
kde si budete moci najít vše o naší činnosti. Jakmile se nám podaří tuto stránku zřídit, budeme vás
informovat.
Mladí hasiãi nezaháleli
V kroužku mladých pracovalo 19 dětí, všechny se
pravidelně zúčastňovaly všech akcí pořádaných
sborem. Od května do září jsme vyjížděli na pohárové soutěže a to i mimo náš okres, v okresní hře
Plamen jsme získali starší 5., mladší 7. místo. Že
mladí hasiči berou tento požární sport zodpovědně,
o tom svědčí 12 pohárů, kterými obohatili svou
výstavu úspěchů v hasičárně.
Kromě této činnosti připravovaly akce pro děti
z mateřské školy, svými výtvarnými a literárními
pracemi obohatily soutěž Požární ochrana očima
dětí, kde Terezka Kubečková získala 3. místo. V naší
vesnici se konala výtvarná soutěž směřovaná
k ochraně přírody, pro ni děti vytvořily velký obrázek malebných Beskyd — malba na sklo. Za tuto
práci získali čestné uznání. Na výroční valnou hromadu a vánoční svátky děti vyzdobily hasičárnu,
napekly perníky a vyrobily krásné svícníky.
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Jednotka vyjela ke dvojnásobnému poãtu
pfiípadÛ oproti roku 2002
Výjezdová jednotka měla k 31. prosinci 30 členů,
z toho jsou 4 strojníci, 2 velitelé družstev a velitel.
Aby jednotka byla akceschopná, musí se účastnit
pravidelného školení. Velitel a zástupci absolvovali
dvoudenní školení ve Frýdku–Místku, strojníci pak
8 hodinové školení.
Po celé zimní a jarní období probíhalo v hasičárně cyklické školení jednotky s těmito tématy:
1. Bezpečnost při výjezdu jednotky.
2. Bezpečnost práce na požářišti.
3. Důležitost záchrany lidí, zvířat, evakuace majetku
při zásahu. Způsob provádění, co je v které oblasti prvořadé.
4. Práce s dýchacími přístroji.
5. Povinnosti a práva velitele zásahu a jak se určuje.
6. Zdravotní příprava — školení MUDr. Chovančíkové.
7. Byly projednány některé otázky týkající se požární
prevence.
8. Bylo provedeno několik taktických cvičení
s požární technikou, kterou vlastníme. Zápisy
o těchto školeních jsou uloženy na OU.
Do konce loňského roku stačilo být evidován
v jednotce a zúčastnit se pravidelného školení.
Jenže od 1. LEDNA LETOŠNÍHO ROKU JE VŠE
JINAK. Od 1. 1 .2004 platí nařízení vlády ze dne
17. 9. 2003 a zde jsou stanoveny zcela nové podmínky pro členy jednotek dobrovolných hasičů.
Tito členové se musí zúčastňovat preventivních
zdravotních prohlídek podle funkčního zařazení
člena v jednotce. V případě použití dýchací techniky jsou tyto prohlídky na úrovni profesionálů.
To znamená, že každý příslušník výjezdové jednotky
se musí zúčastnit preventivní prohlídky v průběhu
dvou let. Každý nový příslušník musí projít vstupními zdravotními testy. Pro nás to znamená, že musíme s každým členem vstoupit v diskusi, jestli je
ochoten něco takového podstoupit. Další otázkou
zůstává, kolik lidí prohlídkou projde.
V roce 2003 zasahovala jednotka 39krát
(v roce 2002 to bylo 20krát)
výjezdy k požárům:
21. 1. požár komína
4. 4. požár komína
20. 4. požár lesa (špatné hlášení)
24. 6. požár stromu — po bouřce
31. 8. požár kontejneru
28. 9. požár chaty na Maraláku
14. 11. požár chaty u VK
27. 11. požár rodinného domku
30. 12. požár chaty u Ruského kostelíka
Zbytek výjezdů byla technická pomoc, např. vyprošťování rogalisty, spadlé stromy, vosy, kanály apod.
Téměř dvojnásobný nárůst výjezdů nás nutí operativně řešit různé problémy, např. svolávání členů
jednotky jsme vyřešili prozatímně telefonicky, siréna v mnoha částech vesnice není slyšet.
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Vloni se podařilo sestavit soutěžní družstvo
mužů, které se zúčastnilo 10 soutěží. Pravidelný
trénink a snaha družstva přinesly své ovoce, začali
se umísťovat na lepších místech a konečně se
i o družstvu mužů z Kunčic začíná vědět. Mezi největší úspěchy patřilo 2. místo ve Frenštátě p. R.
a 3. místo ve Veřovicích.
Abychom byli připraveni k výjezdům, musíme
mnoho práce věnovat údržbě a opravám naší techniky. Jedná se o činnost, která probíhá neustále celý
rok, odpracovali jsme mnoho hodin na Avii — DA 12,
cisterně CAS— 25 a na všech ostatních čerpadlech
a zařízeních.
Činnost výjezdové jednotky financuje obec ze
svéhoi rozpočtu a částečně z dotací krajského
úřadu.
Několik větších položek:
45 000 Kč . . . . . ochranné pláště Fireman 4 kusy
18 000 Kč . . . . . přílby Pathfire 4 kusy
17 500 Kč . . . . . PHM
15 000 Kč . . . . . motorová pila
10 000 Kč . . . . . svetry a obličejové kukly
26 000 Kč . . . elektrická energie — nutnost
temperování garáže, kde stojí cisterna s vodou.
Od státu jsme dostali účelovou dotaci na baterku
pro velitele 7000 Kč.
Největší investicí do naší jednotky v loňském roce
je elektrocentrála Honda na 220 V, osvětlovací
rampa o výkonu 1000 W, která byla naší jednotce
zapůjčena krajem na dobu zatím 5 let. Společně
s těmito dotacemi bylo investováno do naší jednotky asi 360 000 Kč.
Vážení spoluobčané,
v poslední době se množí otázky, proč hasiči dostávají od obce tolik peněz, když ostatní složky na
tom nejsou nijak dobře. Aby bylo jednou provždy
jasno, je nutné si uvědomit, jak to s financováním
hasičů je!
SDH jako spolek získal v roce 2003 na podporu
činnosti mladých hasičů 10 000 Kč. Obec financuje
výjezdovou jednotku, kterou zřizuje. Za tyto finance se pořizují zařízení a věcné prostředky nutné
pro účinný zásah hasičů. Tyto prostředky nadále
zůstávají v majetku obce. Všechny tyto věci udržuje v provozuschopném stavu několik dobrovolníků,
kteří v případě pohromy v rámci svých možností
přispěchají občanům na pomoc.
Pokud by tato jednotka neexistovala, je obec ze
zákona povinna zajistit ochranu proti pohromám
jinak — např. financovat zmenšenou jednotku 1+3
ve vedlejší obci. Je nasnadě, že by to bylo jednak
dražší, jednak by účinnost byla velmi malá.
Do roku 2004 vám přejí místní hasiči mnoho
zdraví, štěstí a úspěchů. Přejeme vám i sobě, abychom naše zařízení používali jedině při cvičeních
a ukázkách pro veřejnost.
Hasiči Kunčice p. O.
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Z Š K a r l a S v o l i n s k é h o v Ku n č i c í c h p . O . i n f o r m u j e
Silvestr 2. tfiídy
S dětmi 2. třídy jsme slavili z 9. na 10. 1. pozdní
SILVESTR. V pátek 9. ledna jsme se sešli po vyučování v základní škole. Odpolední čas jsme trávili
sáňkováním, sporty v tělocvičně a zábavnými
hrami. Poté následovalo pásmo vystoupení žáčků,
ve kterém každý předvedl, co dokáže a co umí. Nechyběla ani diskotéka, při které si děti zatančily
a pobavily se.
A pak už nás čekala vytoužená OSLAVA — SILVESTR
— přípitek dětským šampaňským, pouštění rachejtlí, prskavek a vyslovení přání do roku 2004. Dětem
se akce velmi líbila, byly kouzelné a byla vidět jejich
dětská spokojenost a radost.
Chtěla bych mnohokrát poděkovat obětavé mamince paní M. Zajacové, která se o nás starala co se
pohoštění a jídla týkalo. Děti se vyjádřily, že si připadaly jako na zámku. Poděkování patří panu řediteli

M. Majerovi, který nám umožnil celý pobyt ve škole
uskutečnit a celé akci fandil. Rovněž děkuji panu
J. Zajacovi, který se věnoval silvestrovské pyrotechnice.
Všem děkuji za druháčky
třídní učitelka Eva Halatová

Ukonãení 1. pololetí ‰kolního roku 2003/2004
Kokešová, Monika Řezníčková, Eliška Střálková,
Petra Šigutová, Markéta Uřinovská, Blanka Vichrová,
29. ledna 2004 byla dětem předána vysvědčení
9. třída: Richard Divín, Miloslav Hrdý, Jakub Hrus výsledky jejich pololetní práce. Kdo si domů nesl
biš, Anna Hrubišová, René Penzés, Petra Stromská,
samé jedničky? Byli to tito žáci:
Alena Tománková, Lucie Gachová.
1. třída: Šimon Bartoníček, Veronika Čajánková,
Z celkového počtu 170 žáků prospělo 168.
Lenka Hrubišová, Simona Janotová, Denis Kravčík,
Za celé pololetí bylo uděleno 21 pochval třídního
Markéta Maroszová, Taťána Parýzková, Julie Poláučitele. K posílení kázně byla užita i neradostná
chová, Lucie Řezníčková, David Šenk, Jakub Štefek,
výchovná opatření. Celkem bylo uděleno 12 napomeViktorie Šupolová, Dominika Závodná,
nutí třídního učitele, 12 důtek třídní2. třída: Michael Jurek, Tom Keňo,
ho učitele, 3 důtky ředitele školy
Jarmila Magdoňová, Iva Maralíková,
O myšce
a jeden druhý stupeň z chování.
Vojtěch Němec, Michaela Ručková,
Chodí myška kolem plotu,
Kateřina Řezníčková, Pavel Vaněk,
hledá svou ztracenou botu. SoutûÏ v nûmecké konverzaci
Lukáš Weselowski,
Dne 12. ledna dvě žákyně Pavlína
3. třída: Jana Černochová,
Botu snědla kočka,
Davídková ze 7. třídy a Alena ToAnna–Marie Holušová, Bohdana
co zná Modroočka.
mánková z 9. třídy úspěšně repreKahánková, Lukáš Kravčík, Patrik
zentovaly naši školu během soutěPokorný, Karolína Vyroubalová,
Myš teď běhá bos,
že v německé konverzaci, která
4. třída: Lukáš Borák, Klára Janánatloukla si nos.
proběhla ve Frýdku–Místku. V silné
čová, Josefína Kořená, Barbora KoA teď leží v nemocnici,
konkurenci dívky velmi dobře obžušníková, Michal Kuchař, Aneta
kde
dostává
na
zadnici,
stály, neboť obsadily velmi pěkné 4.
Maralíková, Hana Poledníková,
a 8. místo.
že v posteli jí jitrnici.
Alena Telváková,
P. Krpcová
5. třída: Barbora Adámková, ZuzaLukáš Weselowski, 2. třída
na Gruberová, Petra Havlíčková,
Projekt Slunce do ‰kol
Dana Heryánová, Štěpánka HrubiŽáci naší školy se učí také o životním prostředí
šová, Eliška Jurková, Martina Řezníčková, Kristýna
a získávání energie z obnovitelných zdrojů. Proto
Vyroubalová,
jsme se připojili k programu Slunce do škol, který
7. třída: Šimon Kořený.
vznikl ve spolupráci Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva školství ČR.
Dále prospěli s vyznamenáním:
Získali jsme ze Státního fondu životního prostředí
5. třída: Erika Bartoníčková, David Benda, Monika
ČR dotaci 100 000 Kč na instalaci solárního fotovolOndruchová, Denisa Rybářová, Michaela Řezníčtaického systému, který předvádí výrobu elektrické
ková, Matěj Tabach, Vendula Tymlová, Lucie Zpěenergie, a další dotaci 100 000 Kč na instalaci solárváková,
ního fototermického systému, který ohřívá vodu.
6. třída: Stanislava Byrtusová, Kristýna Petrová,
Co tedy naše škola získala? Žáci mohou pozoroKateřina Telváková,
vat na obrazovce okamžité hodnoty i grafy výroby
elektrické energie, která vzniká světelným zářením
7. třída: Ondřej Michna, Beáta Kunášová, Lenka
ze Slunce a je dodávána do sítě, a v učebně fyziky
Svobodová, Marek Borák, Nikol Šigutová, Pavla Daa chemie máme teplou vodu, kterou ohřívá Slunce.
vídková, Adam Sladký,
8. třída: Miroslav Kahánek, Miroslav Kokeš, Silvie
Ivo Fišer
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zdatní kreslíři si vyzkoušeli, že kreslení může být
LyÏafisk˘ v˘cvik
zábavné a úspěšné i pro ně, protože pan Dudek jim
Jako již každoročně v tomto zimním období,
prozradil, jak na to. Tento ilustrátor, tvořící pro děti,
se zúčastnili žáci sedmého ročníku lyžařského výdětem opravdu rozumí. Velmi snadno s nimi navácviku. Výcvik začal netradičně ve středu a byl ukonzal kontakt a celé jeho vystoupení
čen v úterý. Žáci lyžovali na svahu
bylo plné vtípků, výtvarných hádav Trojanovicích na Bystrém tzv.
Zimní sen
nek a triků, ale také poučení. Ze
Ďadkův kopec a poslední den na
Jednou
jsem
měl
sen,
třídy se ozýval radostný smích
Pustevnách. Výcviku se zúčastnilo
že jsem šel ven.
a děti si tak nevšední formou osvo15 žáků, pod vedením B. Skýpalové
Viděl jsem tam louku
jily informace také o tom, jak vya E. Sladké. Do programu lyžařskébílou
jako
mouku.
padají moderní dětské knihy. V záho výcviku byl zařazen i noční
věru je čekala autogramiáda. Malí
pobyt ve škole. Podle svých schopNebyla to mouka,
i ti větší byli potěšeni z osobního
ností byli žáci rozděleni do dvou
byl to sníh.
setkání s panem Dudkem, vždyť
skupin. Již během prvního dne se
Hurá jedem na saních.
snad v každé dětské knihovničce
všichni seznámili se základy lyžoJe
to
krásné
zde
v
horách
žít,
by se našla kniha s jeho obrázky.
vání a začali jezdit i na vleku. Své
doma teplý čaj pít.
Ve spolupráci s ostravským naklalyžařské schopnosti si neustále
zlepšovali a to, co se naučili, si žáci A proto jsem rád, že tu mohu žít. datelstvím Librex vydal již 85 titulů.
Všichni se těšíme i na další únoroMilan Pilmajer, 7. třída
mohli ověřit nejen v závodě, ale
vou spolupráci.
i na svazích Pusteven. Cíl lyžařskéM. Jurková
ho výcviku byl splněn, nikdo neutrpěl žádné zranění a žáci zvládli i nástrahy počasí, které nám opravV˘stava v Galerii Karla Svolinského
du nepřálo.
Během měsíce února bude mít veřejnost příležiBlanka Skýpalová
tost prohlédnout si ve školní galerii výstavu
Setkání s ilustrátorem
Dne 28. ledna čekalo na děti 1. stupně kunčické
školy milé zpestření vyučování v podobě besedy
Slavnostní otevření této výstavy proběhne
s výtvarníkem Adolfem Dudkem. Během dvou
za účasti výtvarníka
hodin, které byly odlišeny podle věku dětských po12. února 2004 v 16. 00 hodin
sluchačů, se mohli žáci seznámit s prací ilustrátora
Děti kunčické školy vystoupí s krátkým programem
a jeho potřebami, poučili se o nutnosti znát
Jste srdečně zváni
anatomii pro zdařilost kresby postavy a i ti nejméně

Ilustrace Adolfa Dudka

Odbor Kunãice pod Ondfiejníkem
pofiádá k 80. v˘roãí zaloÏení Klubu ãeskoslovensk˘ch turistÛ v Kunãicích pod Ondfiejníkem ke 30. v˘roãí
obnovení organizované turistiky v obci a zároveÀ ke 115. v˘roãí turistiky v âSR

V. cyklus
výstupů na

·est beskydsk˘ch vrcholÛ

Ondfiejník, Velk˘ Javorník, Radho‰È, Knûhynû, Smrk, Lysá hora
Pro úãastníky to bude znamenat opût ‰est dnÛ pobytu na horách, ‰est setkání s pfiáteli pfii turistice.
Kdy?

Výstup na vrchol je možno uskutečnit v kterýkoliv z uvedených termínů v době od I. do III. čtvrtletí 2004.
Kontrola

Ve stanovené dny budou na vrcholech členové našeho odboru, kteří
v době od 9—15 hodin potvrdí výstup do záznamníku zvláštními razítky.
Záznamníky

Obdrží účastníci při svém prvním výstupu na kterýkoliv vrchol —
není třeba je objednávat! V záznamnících budou podrobnější informace. Účastnický poplatek 30 Kč je určen na částečnou úhradu nákladů.
Jak?

Vystoupit i sestoupit můžete po libovolné turisticky značené cestě.
Půjdete na vlastní nebezpečí. Buďte proto pozorní a rozvážní.
Odměna

Všichni účastníci, kteří splní podmínky, dostanou v roce 2004 zdarma příležitostný odznak. Hlavní odměnou pro všechny však budou
překrásné rozhledy do širokého okolí, pobyt ve zdravém horském
prostředí a hezké vzpomínky na dny prožité při turistice.
Pozvání

Zveme všechny milovníky horské přírody k návštěvě našich hor.
Přijďte všichni — bez rozdílu věku — za krásami přírody, za poznáním i za svým zdravím. Tuto akci doporučujeme rodinám s dětmi
nad 8 let a také menším pracovním kolektivům.

Informace
Radomír Martiňák, čp. 405, 739 13 Kunčice p. O.
E-mail: obecni.urad@kuncicepo.cz
Alois Molata, Čeladná 540, 739 12 Čeladná

Na shledanou na šesti beskydských vrcholech!
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POZVÁNÍ
NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
20. února 2004 v 17 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčice p. O.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Program schůze:
Zahájení a přivítání hostů
Volba pracovních komisí
Zpráva o činnosti výboru a plnění usnesení VČS 2003
Přijetí nových členů
Volba nového výboru ZO
Zpráva o hospodaření za uplynulé období a schválení rozpočtu na rok 2004
Zpráva revizní
Plán činnosti ZO na rok 2004
Rozprava
Usnesení
Závěr — občerstvení — volná zábava

Členské průkazy s sebou.

Přijďte mezi nás — na Vaši účast se těší výbor ZO!
Společně zlepšujeme životní podmínky a chráníme naši přírodu!

Poděkování

TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem
ODBOR ASPV
pořádá 28. 2. 2004 ve 20.00
v sále na Huťařství tradiční

všem sponzorům, kteří nám přispěli finanční částkou
a také dárky na ples SRPdŠ.
Hlavní poděkování patří manželům Vrlíkovým za
zapůjčení sálu restaurace Skalka a obsluhujícímu personálu za ochotu a vstřícnost. Také bych chtěl poděkovat členům SRPdŠ, kteří se podíleli na organizaci plesu.

·IB¤INKY

Za SRPdŠ předseda Radek Kuchař

hudba: TNT Kopřivnice
bohaté občerstvení • krátký program
vstupné 70 Kč + místenka 5 Kč
Předprodej vstupenek od 20. 2. 2004
u Valášků — Kunčice pod Ondřejníkem 338.

Vzpomínka
Dne 2. března 2004 uplyne 100. výročí
od narození rodáka z Kunčic pod Ondřejníkem
pana J ANA N IKLA

Originální a přitom levné oděvy nabízí

SECOND HAND Krokod˘l

Zveme všechny děti, rodiče
a prarodiče na tradiční

dûtsk˘
karneval

dne 15. února 2004
ve 14 hodin v sále na Huťařství

```````````````

```````````````

Frenštát pod Radhoštěm, Horní ulice (u starých pump)
Velký výběr oblečení všech velikostí pro děti
i dospělé na sport, volný čas i vycházky.
OTEVŘENO: PO — PÁ 8 —17 hod., SO 9 — 12 hod.
``````````````````````

Zároveň si dovolujeme poprosit všechny příznivce
o výpomoc při zajištění tradiční bohaté tomboly
(možno předat na zdravotní středisko do 12. 2. 2004).
Děkujeme. Těšíme se na hezké odpoledne prožité s Vámi.
Výbor ČČK
``````````````````````
Finanční půjčky pro zaměstnance i podnikatele.
Bližší informace: 608 82 27 10

Vzpomeňte spolu s dcerou Jindřiškou a vnukem Janem.

Prodejna DOZA X DOMOV ZAHRADA X
Kunčice p. O. u Huťařství, tel.: 556 850 059
Přijímá objednávky na:
sadbové brambory • růže k výsadbě
Nabízí: KRMIVA pro králíky, nosnice
telata, psy, kočky, papoušky, drobné hlodavce
HNOJIVA • SEMENA • POSTŘIKY
V prodejně je fotosběrna, sběrna čistírny a prádelny, oprav obuvi, tašek, deštníků.
INFORMACE O MOŽNOSTI STUDIA NA ŠKOLE
A ZMĚNĚ NÁZVU A SÍDLA GYMNÁZIA
Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.
Cihelní 410, 738 01 Frýdek–Místek
Tel., fax: 558 433 572
www.cogfm.cz
e-mail: vanickovar@seznam.cz
Den otevřených dveří
12. března 2004 od 10.00 — 16.00
Studium na škole po 9. a 5. třídě. Škola otevírá třídy po zdárném ukončení 9. ročníku — čtyřleté gymnaziální studium
a jednu třídu po 5. ročníku ZŠ — osmileté gymnaziální studium.
Více informací na webových stránkách.
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